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إخالء مسؤولية
�ؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا التق��ر هو تق��ر إش�اف داخلي �ين المركز
والجمعيات األهلية وال يحق نشره وال يمّثل التق�يم الكامل لمدى الت�ام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس
واقع تق�يم معيار االم�ثال وااللت�ام، ومعيار الشفافية واإلفصاح، ومعيار السالمة المالية لدى الجمعية،

وفق تا��خ آخر ��ارة للتق�يم وفي حدود مجاالت المعيار والشواهد المعطاة وقت التق�يم. 
 

كما ينوه المركز أن له الحق الكامل في إضافة أو تعد�ل ما ي�اه مناسبًا لتلك المعا�ير مستقبًال مما قد
ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التق��ر. والتأكيد بأنه ال يحق ألي جهة ا�خاذ أي إج�اء بناًء

على درجة التق�يم إال بعد أخذ موافقة المركز.



تفاصيل بيانات المنظمة
جمعية ال�يضاء للتنمية اسم المنظمة: 

894 رقم تسجيل المنظمة: 
نور القلوب العنوان: 

0126444431 الهاتف: 
منطقة مكة المكرمـة المنطقة: 

تفاصيل الزيارة الميدانية 
04/10/2022 تاريخ الزيارة: 

2021 سنة التقييم: 
05/01/2023 تاريخ إصدار التقرير: 

نتائج التقييم 
�تائج المعا�ير

النتيجة العامة

النتيجة العامة ال تشمل نتيجة 
معيار السالمة المالية

معيار االم�ثال وااللت�ام

معيار الشفافية واإلفصاح

معيار السالمة المالية

96.33%

96.00%

97.00%

75.38%



نتائج التقييم بحسب المؤشرات
مؤشرات معيار االمتثال وااللتزام

الدرجةدرجة المؤشرالمؤش�ات#
النسبةالمحققة

100 %6.006.00الالئحة األساسية1

82.05 %19.5016.00الجمعية العمومية2

100 %33.0033.00مجلس اإلدارة3

100 %3.003.00الف�وع والمكا�ب4

94.12 %8.508.00التقا��ر5

100 %14.5014.50األنظمة السا��ة6

100 %5.005.00األنشطة والفعاليات7

100 %5.505.50اإلي�ادات والمص�وفات8

100 %1.501.50الوثائق والسجالت9

100 %3.503.50اللجان10

100.0096.00المجموع

مؤشرات معيار الشفافية واإلفصاح

الدرجةدرجة المؤشرالمؤش�ات#
النسبةالمحققة

100 %25.0025.00اللوائح واألنظمة1

100 %19.0019.00القائمين على الجمعية2

90.0 %�10.009.00يانات الجمعية3

90.91 %22.0020.00األهداف4

100 %13.0013.00القوائم المالية5

100 %11.0011.00نموذج اإلفصاح6

100.0097.00المجموع

مؤشرات السالمة المالية

الدرجةدرجة المؤشرالمؤش�ات#
النسبةالمحققة

57.26 %50.0028.63األداء المالي1

93.50 %50.0046.75التنظيم المالي2

100.0075.38المجموع



نتائج التقييم بحسب الممارسات
ممارسات معيار االمتثال وااللتزام

الدرجةالدرجةالممارسة#
الدرجةالدرجةالممارسة#النسبةالمحققة

النسبةالمحققة

وجود الالئحة1
محتويات الالئحة1002%3.003.00األساسية

100%1.001.00األساسية

تحديد ش�وط3
التعد�ل على الالئحة1004%1.001.00وأحكام العضوية

100%1.001.00األساسية

سجل أعضاء الجمعية5
0%2.000.00تغ�ير أعضاء الجمعية1006%3.003.00العمومية

انعقاد الجمعية7
اختصاصات الجمعية1008%8.008.00العمومية

73%5.504.00العمومية العادية

9
اختصاصات الجمعية

العمومية غير
العادية

100%4.004.00التخطيط والرقابة1.001.00%10010

سياسات وأسس11
الصالحيات10012%3.003.00الحوكمة

100%6.006.00والمسؤوليات

اجتماعات مجلس13
ش�وط عضوية10014%3.003.00اإلدارة

100%4.004.00مجلس اإلدارة

تع��ف مجلس15
القائمين على10016%4.004.00اإلدارة

100%4.504.50الجمعية

اإلنذا�ات10018%2.502.50دورة مجلس اإلدارة17
100%2.002.00والمخالفات

الف�وع داخل19
91%5.505.00التقا��ر السنوية10020%3.003.00المملكة

التقا��ر المالية21
مخاطر ج�ائم10022%3.003.00الربعية

100%6.006.00اإلرهاب

مؤش�ات عمليات23
إج�اءات ج�ائم غسل10024%0.500.50غسل األموال

100%5.005.00األموال

10026%2.002.00إج�اءات االشتباه25
الب�امج التوعوية
للوقاية من ج�ائم

اإلرهاب
1.001.00%100

األنشطة10028%4.004.00الترخيص واألنشطة27
100%1.001.00والتعاقدات الدولية

100%0.500.50اإلعانات الدولية10030%3.003.00جمع التبرعات29

العقا�ات31
100%0.500.50السجالت10032%2.002.00واالس�ثما�ات

100%0.500.50بطاقات العضوية10034%0.500.50االحتفاظ بالمحاضر33

100%3.503.50تكو�ن اللجان35

96.00المجموع 



ممارسات معيار الشفافية واإلفصاح

الدرجةدرجة الممارسةالممارسة#
النسبةالمحققة

100 %5.005.00وجود الموقع اإللكت�وني1

100 %6.006.00الالئحة األساسية2

100 %14.0014.00السياسات واللوائح3

100 %4.004.00الجمعية العمومية4

100 %7.007.00أسماء األعضاء واللجان5

100 %�5.005.00يانات التواصل6

100 %3.003.00الوظائف القيادية الشاغرة7

100 %5.005.00االستفسا�ات والشكاوي8

80 %5.004.00استبانات تق�يم األداء9

100 %7.007.00أهداف الجمعية10

67 %6.004.00تقا��ر الب�امج11

100 %7.007.00اإلحصائيات12

100 %2.002.00تحديث اللوائح والسياسات13

100 %13.0013.00التق��ر المالي السنوي14

100 %11.0011.00نموذج اإلفصاح15

100.0097.00المجموع



مؤشرات وممارسات معيار السالمة المالية
مؤشرات األداء المالي

الدرجة المحققةالدرجةالمؤشر#

200.04المصا��ف اإلدا��ة1

4541.22مصا��ف الب�امج واألنشطة2

106.00اإلستدامة3

1010.00جمع األموال و التبرعات4

150.00قدرة المنظمة على تغطية الت�اما�ها المستقبلية5
10057.26المجموع

ممارسات التنظيمي المالي

الدرجةدرجة الممارسةالممارسة#
النسبةالمحققة

100 %8.008.00الهيكل التنظيمي المالية1

100 %4.004.00الصالحيات المالية واإلدا��ة2

100 %5.005.00اختصاصات المشرف المالية والمحاسب3

100 %8.008.00اختصاصات مجلس اإلدارة4

100 %4.004.00الئحة السياسات المالية5

0 %4.000.00دليل اإلج�اء المالي6

100 %5.005.00تفعيل السياسات وأسس الحوكمة7

93 %15.0014.00جمع التبرعات والصرف8

86 %7.006.00االس�ثمار وفائض اإلي�ادات9

100 %10.0010.00تفعيل السجالت اإلدا��ة والمحاس�ية10

95 %10.009.50إعداد التقا��ر المالية11

100 %6.006.00تط�يق المعا�ير المحاس�ية المعتمدة12

100 %14.0014.00البرنامج المحاسبي ودليل الحسابات13
100.0093.50المجموع

 
(الخطة التصحيحة) ملخص الزيارة 

تهدف الخطة التصحيحية إلى معالجة الممارسات التي �تطلب إلى تحسين وتطو�ر من الجمعية، خالل المدة
الزمنية المحددة، ولالطالع على الخطة التصحيحية يمكن الدخول للمنصة عن ط��ق ال�ابط بالضغط هنا أو

مسح الباركود والدخول على خيار الخطة التصحيحية.

https://gov.ncnp.gov.sa/Pages/PrintReport?id=826&OrganizationType=3





